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In deze studie gaat het over het onderwijs van Jezus dat Hij op één avond met 

Zijn discipelen deelde. Het gebeurde tijdens de viering van het Pascha, dat 

Jezus op de avond voor Zijn dood aan het kruis met Zijn discipelen vierde. 

Johannes beschrijft dit belangrijke onderwijs heel uitgebreid in vijf hoofdstuk-

ken (Johannes 13 t/m 17). 

Inmiddels hebben de discipelen drie jaar met Jezus opgetrokken. Ze hebben 

veel van Hem gehoord, geleerd en gezien. Ze hebben Hem leren kennen als 

de Messias, de Zoon van God. Bijzonder als je Hem zo mag leren kennen. 

Toch wil Jezus meer van Zijn discipelen. Hij wil dat we Hem kennen, in Hem 

geloven en Hem liefhebben, maar ook dat we Hem gehoorzamen. Nu Hij op 

het punt staat om naar de hemel te gaan, draagt Hij Zijn opdracht die Hij van 

de Vader heeft gekregen, aan Zijn discipelen over. Zij mogen en moeten nu 

Zijn werken gaan doen. Discipelen leren van hun Meester en gaan daarna 

doen zoals Hij het deed. Dit geldt ook voor jou. 

In deze studie laat Jezus zien hoe dit mogelijk is. Vaak weten we wel wat Hij 

van ons vraagt en willen we dit ook graag doen, maar dan is er toch die 

beklemmende vraag: ‘Maar hoe dan?’ Op die laatste avond gaat Jezus dit 

uitleggen. 

Ook wij zijn als discipelen van Jezus geroepen om de werken van Jezus te 

doen. Alleen in en door Hem is dit mogelijk! De lessen in dit dagboek zijn 

daarom voor ons net zo belangrijk als voor de discipelen toen. Hierbij gaat het 

niet om ons, maar om wat Jezus zegt in Johannes 15:8 

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn 

discipelen bent 

Om dit mogelijk te maken, geeft Jezus ons de Helper, Zijn Geest. En door Hem 

is het mogelijk om de werken van Jezus te kunnen doen! 

Kees de Vlieger
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WEEK 1 
 
 

Elkaar uit  

liefde dienen 

 
 
 
 
 

Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen 

zoals Ik voor u heb gedaan. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer 

dan hij die hem gezonden heeft. 

Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. 

(Johannes 13:15-17) 



2   De werken van Jezus doen 

 

Het is de avond voordat Jezus de vol-

gende dag aan een kruis zal worden 

gespijkerd. Hij wist dat dit zou gaan 

gebeuren en besefte dat dit de laatste 

avond met Zijn discipelen zou zijn.  

Als je weet dat je nog maar zo kort bij 

elkaar zult zijn, deel je natuurlijk wat je 

erg belangrijk vindt, wat de ander zeker 

moet weten. 

Zijn discipelen staan op het punt om Zijn 

bediening te gaan overnemen. Jezus heeft ze gedurende de drie voorgaande 

jaren al veel geleerd, maar op deze laaste avond gaat Hij nog eens het 

belangrijkste herhalen. We lezen het in Johannes 13-17. Deze vijf indrukwek-

kende hoofdstukken gaan allemaal over het onderwijs van Jezus in de 

‘bovenzaal’.  

Jezus is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Met deze motivatie 

zullen de discipelen Zijn werk moeten gaan voortzetten. Wat houdt een 

dienende houding eigenlijk in? Jezus laat het zien: Hij wast hun de voeten. 

Maar dit is nog maar een kleine voorafschaduwing van wat Hij de volgende dag 

zal doen: uit onvoorwaardelijke liefde sterven aan een kruis. 

‘Zijn liefde voor ons is tot het einde’! Zo heeft Jezus het voor ons mogelijk 

gemaakt om God en anderen vanuit Zijn liefde te dienen! 

 

  

Dag 1: De liefde van Jezus 

En …….., heeft Hij de 

Zijnen, die in de wereld 

waren en die Hij liefgehad 

had, liefgehad tot het 

einde.  

Johannes 13:1 

Uitdaging 

1. Het dienen van God vraagt om de juiste motivatie. Overdenk nog 

eens de motivatie van Jezus voor jou. Wat is jouw motivatie? 

2. In het sleutelvers lees je dat Jezus tot in Zijn dood ons heeft liefgehad. 

Het gaat erom hoe we als christen eindigen. Is die passie er nog? 



Week 2: Doen wat Jezus deed    15 

 

Vandaag zul je ontdekken hoe Jezus 

Zijn werken in en door jou gaat doen: Hij 

geeft je daarvoor Zijn Heilige Geest.  

Wanneer Jezus over de Geest spreekt, 

dan spreekt Hij over ‘Hij’ en ‘Hem’. De 

Heilige Geest is dan ook een Persoon, 

de goddelijke Persoon om ons te 

helpen. Zoals de Vader is, zo is ook de 

Zoon, en zo is ook de Geest.  

Hij wordt de Trooster, de Helper, ge-

noemd, en dat wil Hij ook graag voor jou 

zijn. Zonder de Heilige Geest zijn en 

kunnen we helemaal niets wat eeuwigheidswaarde heeft. 

Hij is gegeven om de werken van Jezus hier op aarde voort te zetten, maar Hij 

heeft wel een lichaam (‘tempel’) nodig. Hij wil in jou wonen en door jou heen 

werken. Daarvoor geeft Hij je goddelijke liefde en gaven. Om vruchtbaar te 

kunnen zijn, hebben we zowel Zijn liefde als Zijn gaven nodig. 

Hoe meer je met Hem vervuld bent, hoeveel te meer je Zijn kracht en zegen 

zult ervaren. Jezus belooft je vandaag: 

Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen 

die tot Hem bidden (Luc.11:13). 

  

En Ik zal de Vader 

bidden, en Hij zal u een 

andere Trooster geven, 

opdat Hij bij u blijft tot in 

eeuwigheid, namelijk de 

Geest van de waarheid. 

Johannes 14:16 

Dag 13: De Geest als Helper 

Uitdaging 

1. Is het nieuw voor je dat de Heilige Geest een Persoon is en in jou 

woont en door jou heen wil werken? Hoe beleef jij dit? 

2. Welke opdracht geeft Paulus in Efeze 5:18? Bid jij om deze vervulling? 



Week 3: Veel vruchtdragen    21 

 

Jezus wil niet alleen dat we meer vrucht 

dragen, Hij wil dat we zelfs veel vrucht 

dragen. Misschien ben je wel best 

tevreden hoe het gaat, en denk je dat er 

niet meer mogelijk is. 

Het sleutelvers voor vandaag laat zien 

dat meer en veel vrucht mogelijk is. Het 

geheim zit hem niet in onze prestatie 

voor Hem, maar in onze relatie met 

Hem. Wij leggen vaak de nadruk op 

prestatie, maar Jezus op relatie.  

Onze relatie met Hem maakt alles 

mogelijk. Daarom moeten we in Hem blijven. Door onze geloofsovergave aan 

Jezus komen we in Hem en komt Hij met Zijn Geest in ons. En door onze 

geloofsgehoorzaamheid blijven we in Hem.  

Als we Jezus liefhebben, zullen we ook doen wat Hij zegt (Joh.14:15). Dan 

gaan we als rank ontdekken dat alle leven, kracht, sap, vrucht, bekwaamheid, 

enz. in Hem te vinden zijn. De werken die we doen, zijn daarom geen eigen 

werken, maar een vrucht van de Geest. Zonder Hem kunnen we immers niets, 

maar in Hem is alles mogelijk! 

  

Dag 18: In Hem is alles mogelijk 

Blijft in Mij, en Ik in u. … 

Ik ben de ware Wijnstok, 

u de ranken; wie in Mij 

blijft, en Ik in hem, die 

draagt veel vrucht, want 

zonder Mij kunt u niets 

doen. 

Johannes 15:4-5 

Uitdaging 

1. Waar leg jij accent op, op prestatie of op relatie? Je kunt het 

vergelijken met een ‘roeiboot’ of ‘zeilboot’. In welke boot zit jij? 

2. Onze relatie met Jezus is niet vrijblijvend. Het vraagt om volledige 

overgave en gehoorzaamheid. Hoe blijf jij in Hem? 



40   De werken van Jezus doen 

 

De discipelen begrijpen het uiteindelijk 

en spreken hun geloof in Jezus uit:  

Hierom geloven wij dat U van God 

uitgegaan bent. 

Prachtige geloofsbelijdenis, maar Jezus 

zegt dat ze ondanks deze mooie 

woorden op de vlucht zullen slaan en 

Jezus alleen achter zullen laten. Het zal 

die nacht ook werkelijk gebeuren. 

De discipelen zullen Hem alleen laten, 

maar toch is Hij niet alleen, want de 

Vader is bij Hem, Hij gaat naar de Vader. In ons sleutelvers staat hoe Hij naar 

de Vader is gegaan. Hij is niet als een verliezer naar Zijn Vader gevlucht, nee, 

Hij is door Zijn Vader verheerlijkt als Overwinnaar!! Het is het begin van Zijn 

machtige hemelse bediening. 

In het sleutelvers geeft Jezus aan waarom Zijn gaan naar het kruis, met daarna 

Zijn opstanding en hemelvaart zo nodig is. Hij zal de vijandige wereld 

overwinnen en gekroond worden tot Vredevorst.  

Ondanks de komende verdrukking en het lijden in de wereld, zullen ze Zijn 

geweldige vrede gaan ervaren. Dat ze zullen standhouden en volharden in hun 

geloof, is dan niet gebaseerd op hun mooie geloofsproclamatie, maar omdat 

Jezus voor hen zal bidden en strijden! Daarover meer in week 6. 

 

Dag 35: Heb goede moed 

Deze dingen heb Ik tot u 

gesproken, opdat u in Mij 

vrede zult hebben. In de 

wereld zult u verdrukking 

hebben, maar heb goede 

moed: Ik heb de wereld 

overwonnen. 

Johannes 16:33 

Uitdaging 

1. Welke troost, hoop en kracht ligt er voor jou in het sleutelvers? 

2. Wat heeft jou van de week aangesproken? Wat ga je hiermee doen? 


